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Jag älskar dig, mr. Jones Camille Bech Hent PDF Jennifer är 28 år och militär. Hon växte upp på olika
militärbaser tillsammans med sina föräldrar, också utbildade inom yrket. När Jennifers make dör får hon nog

av livet i Afghanistan och söker jobb som husvakt i USA. Det är den kända rockartisten Mr. Jones som
behöver någon som bor i hans stora, tomma hus när han är bortrest. Snart utvecklas en oväntad relation dem

emellan. Mr. Jones hade aldrig tro att han kunde känna sådan längtan, sådan åtrå, till den mystiska
krigsveteranen ...

En erotisk serie om Jennifer, som klipper alla band till sitt förflutna och reser till Los Angeles för att börja på
ett nytt jobb och påbörja ett nytt kapitel i sitt liv. Där träffar hon den förföriske mr Jones, som vänder upp och

ner på hennes tillvaro.

Camille Bech (f. 1963) är en känd författare inom erotisk litteratur. Hon har bland annat gett ut titlarna
"Advokaten" (2015), "Anais" (2016) och "Jul med Joeleen" (2017).
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